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dovoľte, aby sm aktwali-iérdvvtnu, Moru sIe nam pejr avovaIi počas uplynulého obdobia.• 
Vystavili sme Vám vyťJčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok. 

Clslo fak1ury (variabilny symbol) 7443152661 

Fakturačné obdobie 01.01.2013 -18.07.2013 

Fakturovaná suma 1 795,75 EUR 

Prijaté platby za opakované doclav'r<y 1 086,00 EUR 

Nedoplatok 709,75 EUR 

Uvedenú čiastku prosime uhradiť II lehote splatnosti na naš bankovy učet 1001016151/0200 s variabilným symbolom 7443152561 . 
Detaily nájdete II priloženej vyťJčtovacej faktúre. 

V súčasnosti V}'\.Jžlvate zmluvny produkt SPP Klasicky-mesačné platby, 

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzaJúcom obdobi Vám bali stanovené budúce mesačné platby za opakované 
dodáv1<y (ďalej len ,preddavkOllé piaiby'") v celkovej vYšk. 2 794,00 EUR za rok. 

... Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame novy rozpis 11 mesačnyctl preddavkovYch platieb pre nasledujúce fakturačné 
obdobie, ktor)' nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať 
v mesačnych intervaloch. 

V pripade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, 
prosim, kontaktujte na telefónnom čiste Biznis linky 0850 111565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. 

S pozdravom 

Moje spp 

On· line služba. 

Viac na zadne) strane faktúry 


alebo na www.spp.sk. 


Adresa pre pisomny styk: SlovcnskYp!ynárensky priemysel, a.$., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bra tis lava 
Slovenský plynércnský priemysel. a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 BralIslava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie: 
Prévna rorma : Akciová s poločnosť FII)( 0215869 9010 100101815110200 BIF40' 
Obchodny reglsler Okresného súdu 8 ral is lllva 1. oddiel 5a. člslo vložky: 2749fS E·mail: biz;nislinka@spp.sk V~eobecnä úverové banke, a.s 
ltO: 35815256 IC; DPH skupiny: SK7020000372 Inleme\: www.spp.sk 
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